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KOD UCZNIA: 

 

LICZBA PUNKTÓW: 

 

X KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 

2012/2013 r. 

ELIMINACJE POWIATOWE 

 

 

Wskazówki dla uczestnika 

 

1. Otrzymałeś test, który proponuje Ci pracę nad tekstami kultury, czyli 

różnorodnymi wytworami kultury światowej, m.in. dziełami sztuki. Masz 

okazję zaprezentować swoją opinię na temat wybranych dzieł, ujawnić 

swoją wrażliwość i sposób ich postrzegania.  

 

2. Zwróć uwagę, że przy każdym poleceniu została podana liczba 

możliwych do uzyskania punktów. 

 

3. Przestrzegaj ram czasowych – na wykonanie pracy masz 90 minut. 
 

Powodzenia!  

 

 

KOLOROWY ZAWRÓT GŁOWY 

 

 

CZĘŚĆ I  Impresja, wschód słońca 

 

 
Źródło:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/Claude_Monet,_Impression,_soleil_levant,

_1872.jpg/280px-Claude_Monet,_Impression,_soleil_levant,_1872.jpg 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/Claude_Monet,_Impression,_soleil_levant,_1872.jpg/280px-Claude_Monet,_Impression,_soleil_levant,_1872.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/Claude_Monet,_Impression,_soleil_levant,_1872.jpg/280px-Claude_Monet,_Impression,_soleil_levant,_1872.jpg
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Tekst I 

 

„Pochlapcie, państwo, trzy czwarte płótna czarną i białą farbą, w resztę wetrzyjcie żółtą, 

upstrzyjcie niby przypadkiem czerwonymi i niebieskimi plamami, a otrzymają państwo 

„impresję” wiosny, na widok której wtajemniczeni omdleją w ekstazie”. Ten pogardliwy 

przepis na obraz to tylko jeden przykład z zalewu obelg, jakie spadły na dzieła Moneta, 

Degasa,  Renoira, Sisleya, Pisarra i Berthe Morisot na ich pierwszej wspólnej wystawie w 

1874 roku. 

A Claude Monet nie mógł przewidzieć, że niewinny tytuł jednego z jego morskich pejzaży 

Impresja, nadany zresztą przypadkowo, stanie się wyzwiskiem, którym będzie się szydzić z 

malarzy i pokazanych prac. Zaczęło się od artykułu w satyrycznym piśmie „Le Charivari”, 

komentującego w zjadliwych karykaturach i ironicznych głosach to, co się w Paryżu działo w 

sztuce i w życiu. W artykule Wystawa impresjonistów Louis Leroy ujął swój miażdżący osąd 

w formę humorystycznego dialogu: Joseph Vincent, pejzażysta tradycjonalista – „niebaczny, 

przyszedł tu w najlepszej myśli” – towarzyszy krytykowi owego „ciężkiego” dnia, kiedy ten 

pojawił się na wystawie. Krytyk zdołał jeszcze uchronić malarza przed apopleksją na widok  

jednej z prac Moneta, przerywając mu „niebezpieczną kontemplację, zanim postaci z 

pierwszego planu mogły wywrzeć na nim zgubne wrażenie”, ale namalowana przez tegoż 

samego impresja portu w Hawrze zadała jednak starszemu panu „ostatni cios”. „Ach 

nareszcie, nareszcie! – zawołał przed płótnem nr 98. – Poznaję go, to ulubieniec papy 

Vincenta!. Co przedstawia to płótno? Niech pan zobaczy w katalogu. „Impresja, wschód 

słońca”. – „Impresja, byłem tego pewien. Mówiłem też sobie, że skoro jestem pod tak 

wielkim wpływem impresji, musi być w tym jakaś impresja…i jaka swoboda, jaka śmiałość w 

fakturze!. Malowany papier na tapety w stadium embrionalnym jest czymś doskonale 

skończonym w porównaniu z tym widokiem”. 

Monetowi w istocie nie chodziło o odtworzenie każdego szczegółu w swojej kompozycji, lecz 

o oddanie ogólnego wrażenia, o ulotną, płynną grę wschodzącego słońca, kiedy urządzenia 

portowe, statki i rybacy, szkicowani cienistymi, błękitnymi skrótami i plamami koloru 

pospiesznie rzucanymi na płótno, wtapiają się we mgłę. To atmosferyczne oddziaływanie 

rzeczywiście „impresjonistycznie” ujętego widoku portu zapowiadało już fascynujące 

Monetowskie pejzaże morskie, rzeczne i stawowe, które miały mu przynieść światową sławę. 

Ale utrwalanie na płótnie ulotnych wrażeń z natury, gry światła wciąż jeszcze napotykało 

całkowity brak zrozumienia, uchodziło za wyraz żałosnej artystycznej nieudolności, rezultat 

„godnego ubolewania braku równowagi psychicznej”, na co „cierpieli” wszyscy 

przedstawiciele tego nowego kierunku w sztuce. 
 

Ute Shüler Rita E. Täuber, Skandal? Sztuka!, Świat Książki, Warszawa 2010 (fragment) 

 

 

Przeczytaj uważnie fragment recenzji dzieła Claude Moneta i odpowiedz na pytania.  

1. Wyjaśnij w dwóch zdaniach, dlaczego komentarz „przepis na obraz” jest pogardliwy 

w swoim tonie?  

0-2 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
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2. Wypisz z tekstu pięć wyrażeń, które oddają negatywny stosunek krytyków do dzieła 

Claude Moneta i grupy impresjonistów oraz wyjaśnij ich funkcję. 

0-2 

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………... 

 

 

3. Jak rozumiesz pojęcie „impresja” i dlaczego od tego słowa wywodzi się nazwa 

kierunku malarskiego? 

0-2 

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…..………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………...... 

4. Wyjaśnij w trzech zdaniach, na czym polega kontemplacja dzieła? 

0-2 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Namaluj słowami „impresjonistyczny” opis obrazu Claude Moneta, wykorzystując 

podane kryteria. Twoja praca powinna zająć co najmniej 1,5 strony A4.       0- 15 

 

a. wymyśl inny tytuł, 

b. podaj informacje dotyczące obrazu, 

c. przedstaw ogólne wrażenie i tematykę obrazu, 

d. określ technikę malarską, 

e. wyodrębnij detale i podaj ich znaczenie, 

f. stwórz aurę tajemniczości, zastosuj suspens, 

g. wykorzystaj w opisie nasycenie kolorów i wyraź je za pomocą określeń, 

h. zawrzyj swoje emocje związane z subiektywnym odbiorem, 

i. zakończ opis oryginalnym stwierdzeniem. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………,……………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

II CZĘŚĆ Bliski kontakt z dziełami 

 

Spośród podanych tekstów kultury wybierz jeden. 

Spójrz trzykrotnie na wybrany przez siebie tekst. Za każdym razem zwróć uwagę na nowy 

element, szczegół, detal, itp. i stopniowo pogłębiaj swoją interpretację. Niech Twoje 

trzykrotne „spojrzenie” odda to, co widzisz, słyszysz, czujesz. 

Nie powtarzaj tego, co już ująłeś.  

1. Józef Mehoffer „Dziwny ogród” 

 

 
Źródło: http://edudu.pl/userfiles/image/dzwiny_ogrod.jpg 

http://edudu.pl/userfiles/image/dzwiny_ogrod.jpg
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2. Antonio Gaudi   Sagrada Família 

 

 
 

Źródło: http://www.eioba.pl/files/user18686/163.jpg 

3. Auguste Rodin "Dłonie - Le secret" 

 
Źródło:http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTQjXCKXawqR4qZZ0SNeID1zcKLiv7M_tTiSpxq3x87Aq

PBwUeZ3A 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaud%C3%AD
http://www.eioba.pl/files/user18686/163.jpg
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTQjXCKXawqR4qZZ0SNeID1zcKLiv7M_tTiSpxq3x87AqPBwUeZ3A
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTQjXCKXawqR4qZZ0SNeID1zcKLiv7M_tTiSpxq3x87AqPBwUeZ3A


7 

 

 

 

4. Magdalena Abakanowicz „Abakanowicz” 

 

 
 

Źródło: http://img.interia.pl/wiadomosci/nimg/h/w/Abakanowicz_Muzeum_4331085.jpg 

 

 

6. Pierwsze spojrzenie (4 zdania)                   0-2 

 ……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Drugie spojrzenie (4 zdania)                    0-2

      

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

 

8. Trzecie spojrzenie (4 zdania)                   0-2 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

9. Wyobraź sobie, że przed wybranym przez Ciebie dziełem pojawiają się trzy osoby. 

A - malarz/ rzeźbiarz/ architekt, 

C -  współczesny człowiek,  

F -  filozof. 

Każda z nich przedstawia swoje wrażenie związane z obserwacją dzieła. Ułóż krótki dialog 

pomiędzy nimi i ukaż różnice w odbiorze dzieła przez te trzy postaci.                 0-3 

 

http://img.interia.pl/wiadomosci/nimg/h/w/Abakanowicz_Muzeum_4331085.jpg
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A: …………………………. ………………………………….……………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………….. 

F: ………………….…………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………….. 

C: ………………….…………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………….. 

A: ………………….…………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………….. 

F: …………………..…………………………………………… …………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………... 

C: …………………..……………………….…………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………... 

A: …………………..…………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………….. 

C: ………………….…………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………….. 

F: ………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………... 

 

III CZĘŚĆ  Językowa zabawa kolorami 

 

10. Wyjaśnij znaczenie podanych związków:                     0-4 

 

a) czarny koń - 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

b) dostawać białej gorączki - 

…………………………………………………………………...................................................

....................................................................................................................................................... 

c) czerwony jak burak - 

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………....... 

d) myśleć o niebieskich migdałach - 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 
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e) zielony jak szczypiorek na wiosnę - 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

f) szara mysz - 

………………………………………………………………………………...............................

....................................................................................................................................................... 

g) złoty środek - 

………………………………………………………………………………...............................

....................................................................................................................................................... 

h) widzieć (coś) przez różowe okulary - 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

11. Uzupełnij tabelę według wzoru                      0-3 

 

KOLOR SYNONIM (odcień, 

nasycenie barwy) 

ZWIĄZEK WYRAZOWY 

np. czerń np. hebanowy np. czarna owca 

biel   

zieleń   

czerwień   

żółć   

fiolet   

niebieski   

 

12. Do wybranych przez Ciebie kolorów dobierz określone stany emocjonalne. Swoją 

wypowiedź uzasadnij w dwóch zdaniach.                     0-3 

 KOLOR STAN 

EMOCJONALNY 

UZASADNIENIE 

Np. fioletowy uduchowienie, 

łagodność, spokój 

Kolor ten wycisza, łagodzi, kojarzy się ze 

sferą religijną, pomaga osiągnąć skupienie. 

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

 


